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413

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru
a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 4 odst. 6 zá-
kona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
zákona č. 254/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví do-
klady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního
dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru
vojáka z povolání, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) čestné prohlášení, že nepodporuje, nepropaguje
nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně
směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo
hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou
zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob,“.

2. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

„§ 3

(1) Při výběru se posuzuje uchazečova způsobi-
lost pro výkon služby vojáka z povolání, zejména spl-
nění kvalifikačních předpokladů4), fyzická zdatnost,
jeho zdravotní a psychická způsobilost pro předpoklá-
dané služební zařazení. Fyzickou zdatnost prokazuje

uchazeč při přezkoušení z tělesné přípravy. Psychická
způsobilost se zjišťuje psychologickým vyšetřením
a motivačním pohovorem. Zdravotní způsobilost ucha-
zeče se posuzuje podle zvláštního právního předpisu
o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě5).
Po vyhodnocení všech kritérií je vybrán nejvhodnější
uchazeč. S uchazečem, který byl vybrán, je proveden
pohovor k předpokládanému služebnímu zařazení.

(2) Pokud se v průběhu výběru zjistí, že uchazeč
není způsobilý pro výkon služby vojáka z povolání,
výběr se ukončí.

(3) Výsledek výběru a posudek o zdravotní způ-
sobilosti uchazeče zašle služební orgán příslušnému
krajskému vojenskému velitelství.

4) Vyhláška č. 221/2007 Sb., kterou se stanoví kvalifikační
předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání.

5) Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojen-
ské činné službě.“.

3. V § 4 se věta první nahrazuje větou „Pokud je
uchazeč způsobilý pro výkon služby vojáka z povolání
a byl vybrán, zpracuje služební orgán závěrečnou
zprávu.“.

4. Příloha zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 454/2002 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2009.

Ministr:

MUDr. Barták v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2009

o postupu při služebním hodnocení vojáků

Ministerstvo obrany stanoví podle § 17 odst. 3 zá-
kona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1
Služební hodnocení

(1) Služební hodnocení vojáka zpracovává nej-
bližší nadřízený vojáka, který má hodnoceného vojáka
v podřízenosti nejméně 3 měsíce. Nesplňuje-li nejbližší
nadřízený tuto podmínku, zpracovává hodnocení jeho
nejbližší nadřízený nebo jím určený velitel z úrovně
řízení o jeden stupeň vyšší než hodnocený, který zná
hodnoceného vojáka z jeho služebního zařazení nej-
méně 3 měsíce (dále jen „hodnotitel“). Vojáci přímo
podřízení ministrovi obrany, jeho náměstkům a náčelní-
kovi Generálního štábu Armády České republiky jsou
hodnoceni bez ohledu na dobu přímé podřízenosti.

(2) Služební hodnocení je průběžné posuzování
profesionálních kvalit vojáka. Zpracovává se písemně
na formuláři uvedeném v příloze k této vyhlášce, a to
jednou ročně v období od 1. listopadu do 31. ledna
následujícího roku.

(3) Služební hodnocení může být zpracováno
i mimo tento termín v důsledku dlouhodobého ne-
plnění uložených úkolů nebo závažných nedostatků
v plnění služebních povinností. Služební hodnocení se
zpracuje před přeložením vojáka, pokud v novém slu-
žebním zařazení bude v kalendářním roce vykonávat
službu po dobu kratší než 3 měsíce.

(4) Služební hodnocení vychází z průběžného
hodnocení. S písemným hodnocením seznámí hodnoti-
tel hodnoceného vojáka při hodnotícím pohovoru. Po
ukončení hodnotícího procesu se hodnocení zakládá do
osobního spisu vojáka.

(5) Služební hodnocení hodnotitel nezpracovává
na vojáky, kteří v době zpracování hodnocení

a) byli vysláni do kurzů s dobou studia delší než 6 mě-
síců,

b) vykonávali službu ve svém služebním zařazení po
dobu kratší než 3 měsíce,

c) byli více než 6 měsíců neschopni služby pro ne-
moc nebo úraz, nebo kterým byla na takovou
dobu poskytnuta dovolená bez nároku na peněžní
náležitosti,

d) čerpali mateřskou nebo rodičovskou dovolenou po
dobu delší než 6 měsíců, nebo

e) měli vypracováno služební hodnocení, které není
starší než 3 měsíce.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb.,
o postupu při služebním hodnocení vojáků z povo-
lání a jeho hlediscích.

2. Vyhláška č. 138/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při
služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hle-
discích.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2009.

Ministr:

MUDr. Barták v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 414/2009 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2009

o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení
produktů ke krmení

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 17
odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění
zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona
č. 214/2007 Sb.:

§ 1

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropských společenství2)

a) požadavky na odběr vzorků a
b) způsob zveřejnění metod laboratorního zkoušení

produktů ke krmení.

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny postupy od-
běru vzorků ani rozsah četnosti odběru vzorků stano-
vené jiným právním předpisem3).

§ 2

Vzorky určené pro úřední kontrolu reziduí pesti-
cidů v produktech ke krmení se odebírají a zpracovávají
postupem stanoveným v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Zveřejnění metod laboratorního zkoušení pro-
duktů ke krmení4) způsobem umožňujícím dálkový
přístup zajistí Ministerstvo zemědělství.

§ 4
Přechodné ustanovení

Vzorky odebrané přede dnem nabytí účinnosti

této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků
a principy metod laboratorního zkoušení krmiv,
doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání
vzorků.

2. Vyhláška č. 497/2004 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se
stanoví požadavky na odběr vzorků a principy me-
tod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových
látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.

3. Vyhláška č. 85/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se
stanoví požadavky na odběr vzorků a principy me-
tod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových
látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve
znění vyhlášky č. 497/2004 Sb.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2009.

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.
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1) Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených
k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, a kterou se zrušuje
směrnice 79/700/EHS.

2) Čl. 7 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat.

3) Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny
k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by
živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro
úřední kontrolu krmiv.
Nařízení Komise (ES) č. 121/2008 ze dne 11. února 2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu
v přípravcích používaných k výživě zvířat.



Příloha k vyhlášce č. 415/2009 Sb.
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